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SDĚLENÍ

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím

Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování, jako stavební úřad příslušný dle § 10 a §
11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v aktuálnIm znění (dále jen správní řád) a podle § 13
odst. 1 písm. C) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), k výše uvedené věci v souladu se zákonem č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na základě žádosti ze dne 01.07.2022, kterou
požadujete poskytnuti informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím ve věci:

Žádost se týká možných přestupků těchto subjektů: společnosti Meinland s.r.o. (IČO 08586721),
společnosti A+H STAVBY spoL s r.o. (IČO 29036569), společnosti Albert Group s.r.o. (IČO 06271600)
a stavbyvedoucího Ing. Alexandera Rašky (ČKAIT 0008308) - dále souhrnně ,,subjekty".

Zároveň se žádost týká pouze možných přestupků v souvislosti s odstmňovánim domů č.p. 104, 105
a 106 na pozemku parč. č. 118, 120, 122 v k.ú. Příbram, které bylo zahájeno v létě 2021.

Prosím o sděleni nás|edljjÍcÍho:

l) zahájil stavební úřad v době od 1. ledna 2021 do data vyřízení této žádosti s libovolným z výše
uvedených subjektů přestupkové řízení? (Například kvůli možnému nesplnění některé podmínky pro
odstraněni stavby, stanovené v příslušném povolení odstraněni stavby.)

2) Pokud ano, prosím o zaslání stručného přehledu přestupkového řízení (přestupkových řízení), a to
s členěním dle jednotlivých subjektů a s informaci

a) o počtu jednotlivých ňešených přestupků,
b) o druhu jednotlivých řešených přestupků (s odkazem na konkrétní ustanovení stavebního či

jiného zákona, definujĹcÍ příslušný přestupek),
c) o výsledku nebo aktuálním stavu jednotlivých přestupkových řízeni, včetně informace

o případné udělené pokutě nebo jiném opatření.

Ad l) Stavební úřad zahájil jedno přestupkové řIzení.

Ad 2a) Stavební úřad vede jedno přestupkové řízeni s firmou Meinland s.r.o.

Ad 2b) je řešen přestupek podle § 178 odst. 1 písm. n) stavebního zákona.
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Ad 2c) V současné době probíhá odvolací řízeni a spis je postoupen na Krajském úřadě
Středočeského kraje, odbor územního plánovánI a stavebního řádu.

Jako povinný subjekt Vám zároveň sdělujeme, že oprávněni žádat úhradu dle § 17 citovaného zákona
nevyužijeme.
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